معلمة املادة

أ....................................... /

توزيع منهج مادة ( الدراسات االجتماعية والوطنية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

مدخل العصر المملوكي
نظام الحكم واإلدارة (  ) 9نظام الحكم
واإلدارة ( ) 2
األسبوع

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

األسبو
ع

0443/5/7هـ 0443/5/00ه األسبوع 0443/5/04هـ 0443/5/01ه
ـ
ـ

األسبوع

0443/6/01هـ 0443/6/06ه
ـ

األسبوع

0443/6/16هـ

األسبوع

األسبوع

0443/7/14هـ

األسبوع

مدخل العالقات األسرية واالجتماعية
العالقات األسرية

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ
المشكالت التي تهدد األسرة
حياة اإلنسان

مالحظات

األسبو
ع

األسبوع

0443/6/09هـ

0443/6/10ه
ـ

مدخل العصر العثماني
نظام الحكم واإلدارةحوادث العصر
()9
األسبوع

الدولة السعودية األولى ( ) 2
الدولة السعودية األولى ( ) 4
الدولة السعودية األولى ( ) 3

مدخل العصر السعودي
الدعوة اإلصالحية

الدولة السعودية األولى ( ) 9
األسبوع

الدولة السعودية الثانية ( ) 4
الدولة السعودية الثانية ( ) 3
المملكة العربية السعودية ( 9
)

الدولة السعودية األولى ( ) 5
الدولة السعودية الثانية ( ) 9
الدولة السعودية الثانية ( ) 2
0443/7/11هـ

0443/6/5هـ 0443/6/9هـ

حوادث العصر ( ) 2
المنجزات الحضاريةمشروع الوحدة
الدراسية

المنجزات الحضارية ( ) 2
المنجزات الحضارية ( ) 4
مشروع الوحدة الدراسية

حوادث العصر (  ) 2حوادث العصر ( ) 4
المنجزات الحضارية ( ) 9
0443/6/03هـ

نظام الحكم واإلدارة ( ) 4
نظام الحكم واإلدارة ( ) 3
حوادث العصر ( ) 9

األسبوع

0443/5/10هـ

0443/5/15ه
ـ

0443/7/03هـ 0443/7/04ه
ـ

األسبوع

المملكة العربية السعودية ( ) 2
المملكة العربية السعودية ( ) 4
المملكة العربية السعودية ( ) 3
األسبوع

0443/1/00ه
0443/1/9هـ
ـ
التشريعات واألنظمة المعنية
بالعالقة األسرية واالجتماعية
مشروع الوحدة الدراسية

0443/7/07هـ

0443/7/10ه
ـ

المملكة العربية السعودية ( ) 5
المملكة العربية السعودية ( ) 6
المملكة العربية السعودية ( ) 7
األسبوع

0443/1/06هـ

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ

0443/1/13ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

توزيع منهج مادة ( الدراسات االجتماعية والوطنية  ) 6للصف ( الثالث الثانوي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
معلمة المادة:

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ.......................................................................... /

أ......................................................................../

أ............................................................................ ./

املادة

موضوع الدرس

الدراسات االجتماعية والوطنية ( )6

احلصة

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

التاريخ

الفصل
مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

ما اإلنفوجرافيك ؟

األهداف السلوكية

احملتوى وعرض الدرس

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أن توضححا الطالبححة ال ححدخل
التعريفي بالوحدة
 مدخل تعريفي بالوحدة :
بدأ ظهور ال اليك القوي على مسرح العالم اإلسالمي في مصر في عصر ال لك
الصالا نجم الديل األيوبي  ،ففي سنة 647هـ  ،هاجم الصليبيون مصر  ،فقام
ال اليك بدور كبير في هزي ة الح لة الصليبية وأسر قائدها لويس التاسع ملك
فرنسا في معركة ال نصورة  ،وح اية مصر مل أذاهم  ،ول ا توفى ال لك الصالا
تولى زمام السلطنة ابنه توران شاه  ،لكنه لقي حتفه على أيدي ال اليك وب وت
توران شاه آخر ملوك الدولة األيوبية انتقل الحكم إلى ال اليك  ،خاصة بعد زواج
شجر الدر التي كانت بيدها مقاليد السلطة مل األتابك عز الديل أيبك  ،وتنازل له عل
الحكم وبذلك انتقلت السلطة مل األيوبييل إلى ال اليك فعليا ...
 مشروع الوحدة الدراسية :
تعريف اإلنفوجرافيك  :فل تحويل البيانات وال علومات وال فاهيم ال عقدة إلى صور
أن تعحححححححححححححر الطالبحححححححححححححة
ورسومات ي كل فه ها واستيعابها بوضوح وتشويق وبطريقة سلسة وسهلة
اإلنفوجرافيك
وواضحة .
 ال الزمني للعصر ال لوكي :
ص 13كتاب الطالبة .

○حل المشكالت

التقويم الختامي

تقويم اهلدف

وضحي ال دخل التعريفي
بالوحدة

○االكتشاف واالستقصاء
○العصف الذهني
○الخرائط الذهنية
○التعلم الذاتي
○التعلم التعاوني

عرفي اإلنفوجرافيك

○أخرى............

أن تبححححححيل الطالبححححححة ال ححححح
الزمني للعصر ال لوكي
أدوات التقويم

أخرى .....

⃝

بيني ال
ال لوكي
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

الزمني للعصر

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخواة ال عل يل و ال عل ات
السالم عليكم ورح ة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما ي ص تحاضير ثالث ثانوي فصلي ال ستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خ اسي باإلستراتيجيات –تعلم نش –وحدات مشروع ال لك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–ال رفقات–
عروض بور بوينت لج يع دروس ال ادة
+
أوراق ع ـــل خاصـة بال ـادة لج يع الدروس
+
دليل ال علم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائ ومفاهيم
+
شرح مت يز بالفيديو لج يع دروس ال نهج

التوصيل للرياض وال رج مجانا
التوصيل لباقي مدن ال لكة عبر الفيدكس ( ال ستعجل  14ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
وي كنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عل طريق الراب
www.mta.sa/c
كذلك ي كننا التوصيل عل االي يل او الفدكس لج يع مدن ال لكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
اي يل ال بيعات
T@mta.sa

سعر ال ادة على سي دي  20ريال
سعر ال ادة عل طريق االي يل  20ريال
سعر ال ادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر ال ادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
ل ل هم خارج مدينة الرياض يضا قي ة االرسالية  53ريال للفيدكس ال ستعجل
وهنا أرقام حسابات ال ؤسسة لل عل يل
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد

 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب ال كتبات الراغبيل في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال ال دير
0554466161

